
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.

Генеральний директор ' /  1 Кобиляков Андрій Іванович

(посада) '  (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 14.01.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш" 4

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4

4. Код за ЄДРПОУ

05669819

5. Міжміський код та телефон, факс

(05692)33046 (05692)32638

6. Електронна поштова адреса

ivashina@dvmash.biz

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.01.2016

(дата)

2. Повідомлення № 6 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних 1ЛЛ,. * , 13.Ul.201oопубліковано у* паперів та фондового ринку»

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено , . т „л иг www.dvmash.biz в мережі Інтернет 14.01.2016на сторінці

(адреса сторінки) (дата)

mailto:ivashina@dvmash.biz
http://www.dvmash.biz


Відомості про факти лістингу/дел істингу цінних паперів на фондовій біржі

£ 
Ъ 

В

Дія
(лістинг/делістин 
г або зміна рівня 

лістингу)

Найменуванн 
я фондової 

біржі
Дата дії

Вид 
цінних 
папері 

в, 
щодо 
яких 

вчинен 
а дія

Загальна 
номінальна 

вартість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
дія

Кількість
цінних

паперів,
ЩОДО
яких

вчинена
дія

Частка від 
розміру 

статутног 
0

капіталу, 
яку 

складають 
цінні 

папери, 
щодо яких 

вчинена 
дія (у 

відсотках)

Дата
реєстрації
випуску
цінних

паперів,
щодо
яких

вчинена
дія

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
дія

Найменуванн 
я органу, що 

здійснив 
державну 

реєстрацію 
випуску 
цінних 

паперів, щодо 
яких вчинена 

дія

Тип цінних 
паперів, щодо 
яких вчинена 

дія

1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 делістинг ПАТ «Фондова 
біржа ПФТС»

Дата, коли 
емітенту 

стало 
відомо чи 
коли він 

мав 
дізнатися 

про 
делістинг 

його 
цінних 
паперів 

11.01.2016

Акція
проста 8317900 16635800 100 08.09.2009 260/1/09

Державна 
комісія 3 

цінних паперів 
та фондового 

ринку

Акція проста 
бездокументар 

на іменна

Зміст інформації:
11.01.2016р. ПАТ «Дніпровагонмаш» отримало від ПАТ «Фондова біржа ПФТС» повідомлення про переведення акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» з 

Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку.
Дата дії: 11.01*.2016р.
Дія: делістинг.
Найменування фондової біржі: ПАТ «Фондова біржа ПФТС».
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№
з/
п

Дія
(лістинг/делістин 
г або зміна рівня 

лістингу)

Найменуванн 
я фондової 

біржі
Дата дії

Вид Загальна
цінних номінальна
папері вартість

в, цінних
щодо паперів,
яких щодо яких

вчинен вчинена
а дія дія

Кількість
цінних

паперів,
Щодо
яких

вчинена
дія

Частка від 
розміру 

статутног 
о

капіталу, 
яку 

складають 
цінні 

папери, 
щодо яких 

вчинена 
Дія (у 

відсотках)

Дата 
реєстрації 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Номер Найменуванн
свідоцтва я органу, що

про здійснив
реєстрацію державну Тип цінних

випуску реєстрацію паперів, щодо
цінних випуску яких вчинена

паперів, цінних дія
щодо яких паперів, щодо

вчинена яких вчинена
дія дія

8 10 11 12
Вид, загальна номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості у кількості 16635800 штук загальною номінальною 
вартістю 8317900 грн.
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів: 100%. 
Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних 
паперів, Щодо яких вчинена дія: випуск акцій зареєстровано 08.09.2009р., свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 260/1/09, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акція проста бездокументарна іменна.
Дата рішення та найменування фондової біржі, яка прийняла рішення про делістинг цінних паперів емітента: 11.01.2016р. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 
прийнято рішення № 160111/00004 від 11.01.2016р. про переведення акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу 
до списку позалістингових паперів Біржового Списку.
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників: цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», що продовжують бути у 
лістингу, немає.
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі: з 12.01.2016р.
Причини делістингу: невиконання п. 5.30.14. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме порушення Правил біржі в частині невідповідності умовам 
перебування цінних паперів у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу.
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